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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา 
ชื่อภาษาไทย  ฮีโร่พันธ์ุใหม่ สวมใสห่น้ากากอนามัย 

2. ค าส าคัญ : สวมใส่หน้ากากอนามัย 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : การสวมใส่หน้ากากอนามัยในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1ปี 6เดือน-5 ปี  เพื่อป้องกันการ
ติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 และโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ตลอดจนให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการสม่่าเสมอ ต่อเนื่อง 
4. ชื่อหน่วยงาน/ทีม  

หอผู้ป่วยดาวน์ 
5. สมาชิกทีม :  1.นางวันทนี ผลสมบูรณ์       หัวหน้าทีม 

  2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีผดุง     สมาชิก 
  3. นางสาวนางสาวอรวรรณ ศรวิชชุมาล ี    สมาชิก 
  4. นางศิริลักษณ์  พงษ์ไทย     สมาชิก 
  5. นางสาวสายฝน  เณรจาท ี   สมาชิก 
  6. นายเสนาะ แย้มศร ี      สมาชิก 
  7. นางแสงเดอืน มารวิชัย        สมาชิก 

6. เป้าหมาย : ร้อยละ 80 เด็กกลุม่อาการดาวน์อายุ 2-5 ปี ใส่หน้ากากอนามัยไดน้านอย่างน้อย 15 นาที  
        : ร้อยละ 80 ผู้ปกครองเดก็ดาวน์มีทัศนคติที่ดีในการสอนลูกใส่หน้ากากอนามัย 
7. ปัญหาและสาเหตุ :  
           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ประเทศไทยได้ให้ความส่าคัญในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนอย่างเคร่งครัด ในการใช้
ชีวิตประจ่าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น Social Distancing ล้างมือบ่อย ๆ และใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง จนพัฒนา
เป็นรูปแบบ New normal  

จากสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันราชานุกูลได้ตระหนักและให้ความส่าคัญ จัดท่ามาตรการการป้องกันโรค
โควิด - 19  โดยคัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนมารับบริการ และคัดกรองบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน หอผู้ป่วย
ดาวน์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ใช้บริการ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและบุคลากรอย่างเคร่งครัด แต่มีเด็กดาวน์ที่มารับบริการซึ่งมีช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน – 5 ปี 
กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นเด็กเล็ก และมีภูมิต้านทานโรคต่่า และยังไม่เคยสวมใส่หน้ากากอนามัยมาก่อน หอผู้ป่วย
ดาวน์ได้ตระหนักและเห็นความส่าคัญในการฝึกเด็กสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงได้จัดท่าโครงการฮีโร่พันธ์ุใหม่ สวม
ใส่หน้ากากอนามัยข้ึน เพื่อป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 และโรคติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจอื่น ๆ ตลอดจนให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการสม่่าเสมอ ต่อเนื่อง และมีพัฒนาการสมวัยต่อไป 
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7.การวิเคราะหส์าเหต ุ                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใส่

หน้ากาก

อนามัย 

เดก็ 

เด็กปฎิเสธหนา้กากอนามยั 

รูส้กึอดึอดั 

ไม่ยอมใสเ่พราะเป็น

สิ่งแปลกใหม่ 

ผู้ปกครอง 

1.ขาดความรูใ้นการ

สอนเด็กใสห่นา้กาก

อนามยั 

2.คิดว่าไม่ส  าคญั 

3.ไม่สามารถจดัการ

กบัพฤติกรรมเด็กได ้

เดก็ 

1.มีอาการแพห้นา้กาก

อนามยั เช่น ผ่ืนแพบ้รเิวณ

รอบๆปากและจมกู 

2.เด็กมีปัญหาโรคระบบ

ทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ,้

ต่อมอะดรนีอยดโ์ต 

วธิีการฝึกใส่หน้ากากอนามัย 

1.การฝึกไม่สม ่าเสมอ 2.ไม่รูว้ิธีการฝึก 

เลยีนแบบผูท้ี่ไม่

สวมหนา้กาก

อนามยั 
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8. การเปลี่ยนแปลง :  1. จัดท่านิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยพัฒนามาจาก Social story 
   2. จัดท่าแบบประเมินจัดท่าแบบบันทึกบันทึกเวลาการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน 
   3. จัดท่าแบบประเมนิทัศนคติของผู้ปกครองเดก็ดาวน์2-5 ปี เรือ่งการสอนเด็กใสห่น้ากากอนามยั 
   4.จัดท่าหน้ากากผ้าให้เหมาะสมกับรูปหน้าเด็กแต่ละคน 
9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง  

9.1 ก่อนแก้ปัญหา   
ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเด็นที่ 1 ด้านบุคคลากร 
 
 

ปัจจัยด้านวิธีการ 
- รูปแบบ/วิธีการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นรูป
แบบเดิม วิธีการสอนในเด็กปกติ คือ เลือกหน้ากากอนามัยให้
พอดีกับเด็ก ใส่ให้เด็กดู เด็กสามารถที่จะเลียนแบบได้ แต่ใน
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กไม่สามารถที่จะเลียนแบบ หรือมี
พฤติกรรมต่อต้าน ไม่ร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยและ 
การติดตามประเมิน ยังไม่มีรูปแบบการติดตามที่ชัดเจน    
 
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
- ขาดสื่อที่เป็นรูปแบบเฉพาะในการส่งเสริมการเรียนรูเ้รือ่ง
การใสห่น้ากากอนามัย 
 

ประเด็น 2 ด้านผู้ปกครอง 
 
 

ปัจจัยด้านวิธีการ 
- ไม่รู้วิธีการสอนใสห่น้ากากอนามัย ขาดความตระหนักและ
ความสม่่าเสมอในการสอน 

ประเด็น 3 ด้านเด็ก - ข้อจ่ากัดจากพยาธิสภาพโรค เช่น โรคหัวใจ ภูมิแพ้ หรอื
ต่อมอะดรีนอยด์โต ซึ่งส่งผลให้เด็กมีภาวะหายใจล่าบาก 
- เด็กปฏิเสธหน้ากากอนามัย เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ ใส่แลว้
รู้สึกอึดอัด 
- มีอาการแพ้หน้ากากอนามัย เช่น ผื่นแพ้บริเวณรอบ ๆ รมิ
ฝีปากและจมูก 
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9.2 วิธีการแก้ปัญหา  
ข้ันตอนด่าเนินการ                 

1. ประชุมคณะท่างานของหอผู้ป่วยดาวน์ เพื่อวางแผนการด่าเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจงแนวทาง/วิธีการ การด่าเนินงานแก่ผู้ปกครองเด็กดาวน์ 
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็กดาวน์อายุ 2-5 ปเีข้าร่วมโครงการ 
4. ถ่ายภาพเด็กและจัดท่าหนังสือนิทานฮีโรพ่ันธ์ุใหม่ สวมใสห่น้ากากอนามัย 
5. จัดท่าแบบบันทึกบันทึกเวลาการใสห่น้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน 
6. จัดท่าแบบประเมินทัศนคติของผู้ปกครองเด็กดาวน์2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการสอนเด็กใส่

หน้ากากอนามัย 
7. ประเมินความสามารถเด็กดาวน์2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย 
8. ประเมินทัศนคติของผู้ปกครองเด็กดาวน์2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัย 
9. เย็บหน้ากากผ้าฮีโร่ให้เหมาะสมกับรูปหน้าเด็กแต่ละคน 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 1. หนังสือนิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย พัฒนาโดยใช้หลักทางวิชาการเกี่ยวกับ Social 
Story เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทีใ่ช้ในการสอนเรือ่งราวทางสงัคม คือ การสอนทักษะทางสงัคมผา่นรูปแบบเรื่องราว
ที่ง่ายๆ โดยใช้การรับรู้จากภาพ ท่าเป็นหนังสือภาพและมีประโยคก่ากับ ใช้ปรับปรุงความเข้าใจทางสังคมใน
สถานการณ์เฉพาะของบุคคล ล่าดับเรื่องอธิบายว่า ถ้าเด็กเห็นหรือได้ยินอะไรในสถานการณ์นั้น เด็กควรจะท่า
อย่างไร (เกรย์อ้างถึงใน พวงเพชร ฟูวงศ์สิทธ์ิ. 2546 : 44)  
 2. แบบประเมินความสามารถเด็กดาวน์ 2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย ใช้ส่าหรับ
การก่ากับติดตามผลการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัยของเด็ก 

3. แบบประเมินทัศนคติของผู้ปกครองเด็กดาวน์ 2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการสอนเด็กใส่หน้ากาก
อนามัย 

4. หน้ากากผ้าฮีโร่ส่าหรับเด็ก 
ข้ันตอนการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัย 

1. ผู้สอนล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลก่อนสวมหน้ากากอนามัย ให้แถบผ้าสีเข้มอยู่ด้านนอกหรือแผ่น
กรองอยู่ด้านใน คลุมให้ปิดจมูกปากคางและคล้องหูให้พอดี และกดขอบให้สนิทกับสันจมูกและแก้ม 

2. ผู้สอนให้ผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก 
3. ผู้สอนลองสวมหน้ากากอนามัยให้กับตุ๊กตาที่เด็กชอบ 
4. ผู้สอนให้เด็กเลือกหน้ากากฮีโร่ที่เด็กชอบเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 
5. ผู้สอนให้ผู้ปกครองสวมหน้ากากฮีโร่ให้เด็ก 
6. กรณีที่เด็กไม่ร่วมมือในการใส่หน้ากาก ผู้สอนเล่านิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมช้ี

ชวนให้เด็กดูคนที่ใส่หน้ากากอนามัย 
7. ผู้สอน สอน/สาธิตผู้ปกครองเรื่องการเล่านิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการสอน

ให้เด็กใส่หน้ากากอนามัย 
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8. ผู้สอนพูดชมเชยเมื่อเด็กร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย 
9. ผู้สอน สาธิตวิธีการถอดหน้ากากอนามัยโดยพับหน้ากาก 
10. ผู้สอนล้างมือหรือใช้แอลกอฮอลเ์จลทันทีหลังถอดหน้ากากอนามัย 
11. ผู้สอนแนะน่าวิธีแบบประเมินความสามารถเด็กดาวน์ 2-5 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการใส่หน้ากาก

อนามัย เพื่อเป็นการติดตามในการใส่หน้ากากอนามัย 
จ านวนตัวอย่างท่ีศึกษา 

เด็กดาวน์อายุ 2-5 ปี จ่านวน 13 คน 
 
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 

วันที่ 2 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ประเด็นที่ 1 ด้าน
บุคคลากร 
- รูปแบบ/วิธีการสอน
เด็กใส่หน้ากากอนามัย 

- ประชุมคณะท่างานของหอ
ผู้ป่วยดาวน์ เพื่อวาง
แผนการด่าเนินงาน ดังน้ี 
1.ถ่ายภาพเด็กและจัดท่า
หนังสือนิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ 
สวมใส่หน้ากากอนามัย 
2.จัดท่าแบบบันทึกเวลาการ
ใส่หน้ากากอนามัย 
เม่ือออกนอกบ้าน 
3.จั ด ท่ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ทัศนคติของผู้ปกครองเด็ก 
ด าว น์  2-5 ปี  ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการเรื่องการสอนเด็กใส่
หน้ากากอนามัย 
4.เย็บหน้ากากผ้าฮีโร่ส่าหรับ
เด็ก 

2-6 มีนาคม 
2563 

- คณะท่างานของหอผู้ป่วย
ดาวน์ ด่าเนินกิจกรรมตามที่วาง
แผนการด่าเนินงาน 
- ได้รูปแบบ/วิธีการสอนเด็กใส่
หน้ากากอนามัย 

- 

ประเด็น 2 ด้าน
ผู้ปกครอง 
- ไม่รู้วิธีการสอนใส่
หน้ากากอนามัย 
-ขาดความตระหนัก 
- ความสม่่าเสมอในการ
สอน 

- ประชุมชี้ แจงแนวทาง/
วิธีการ การด่าเนินงานแก่
ผู้ปกครองเด็กดาวน์ 
-ป ร ะ เ มิ น ทั ศ น ค ติ ข อ ง
ผู้ปกครองเด็กดาวน์ 2-5 ปี 
ที่เข้าร่วมโครงการเรื่องการ
สอนเด็กใส่หน้ากากอนามัย 
-สอน/สาธิตผู้ปกครองเรื่อง
การเล่านิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ 

9 มีนาคม -
30 มิถุนายน

2563 

- ผู้ปกครองเด็กทราบแนวทาง/
วิธีการ การด่าเนินงานกิจกรรม 
- ร้อยละ 80 ผู้ปกครองเด็ก
ดาวน์มีทัศนคติที่ดีในการสอน
ลูกใส่หน้ากากอนามัย 
- ผู้ปกครองสามารถสอนลูกใส่
หน้ากากอนามัยได้ 
 

- ร้อยละ 80 
ผู้ปกครองเด็กดาวน์
มีทัศนคติที่ดีในการ
สอนลูกใส่หน้ากาก
อนามัย 
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ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อ
เป็ น ก าร ส อ น ให้ เด็ ก ใ ส่
หน้ากากอนามัย 
-ผู้สอนแนะน่าวิธีแบบ
ประเมินความสามารถเด็ก
ดาวน์ 2-5 ปี ที่เข้าร่วม
โครงการเรื่องการใส่
หน้ากากอนามัย เพื่อเป็น
การติดตามในการใส่
หน้ากากอนามัย 

ประเด็น 3 ด้านเด็ก 
- ข้อจ่ากัดจากพยาธิ
สภาพโรค เช่น โรคหัวใจ 
ภูมิแพ้ หรือต่อม
อะดรีนอยด์โต ซ่ึงส่งผล 
ให้เด็กมีภาวะหายใจ
ล่าบาก 
- เด็กปฏิเสธหน้ากาก
อนามัย เพราะเป็นสิ่ง
แปลกใหม่ ใส่แล้วรู้สึก
อึดอัด 
- มีอาการแพ้หน้ากาก
อนามัย เช่น ผื่นแพ้
บริเวณรอบ ๆ ริมฝปีาก
และจมูก 

- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็ก
ดาวน์อายุ  2-5 ปี เข้ าร่วม
โครงการ เน่ืองจากเด็กวัยน้ี
สามารถหน้ากากเองเมื่อรู้สึก
อึดอัด 
- เลื อกผ้ าเย็บห น้ ากากที
เหมาะสมกับเด็กและไม่เกิด
ผื่นแพ้ 
-ประเมินความสามารถเด็ก
ด าว น์  2-5 ปี  ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการเรื่องการใ 
หน้ากากอนามัย ใช้ส่าหรับ
การก่ากับติดตามผลการ
สอนเด็กใส่หน้ากากอนามัย
ของเด็ก 

9 มีนาคม -
30 มิถุนายน

2563 

- ร้อยละ 80 เด็กกลุ่มอาการ
ดาวน์อายุ 2-5 ปี ใส่หน้ากาก
อนามัยได้นานอย่างน้อย 15 
นาที 

- ร้อยละ 80 เด็ก
กลุ่มอาการดาวน์
อายุ 2-5 ปี ใส่
หน้ากากอนามัยได้
นานอย่างน้อย 15 
นาที  
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9.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหา 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา ข้อมูลหลังการแก้ปัญหา เปรียบเทียบ

ผล 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/ 

เท่าเดิม) 
ประเด็นที่ 1 ด้าน
บุคคลากร 
- รูปแบบ/วิธีการสอนเด็ก
ใส่หน้ากากอนามัย 

- ได้รูปแบบ/
วิธีการสอนเด็ก
ใส่หน้ากาก
อนามัย 

- รูปแบบ/วิธีการสอนเด็กใส่
ห น้ากากอนามัยยั งเป็นรูป
แบบเดิม วิธีการสอนในเด็ก
ป ก ติ  คื อ  เลื อ ก ห น้ าก าก
อนามัยให้พอดีกับเด็ก ใส่ให้
เด็ ก ดู  เ ด็ ก ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
เลียนแบบได้  แต่ ในเด็กที่ มี
พั ฒ น าก าร ล่ า ช้ า  เด็ ก ไ ม่
สามารถที่จะเลียนแบบ หรือมี
พฤติกรรมต่อต้านไม่ร่วมมือใน
การใส่หน้ากากอนามัย และ 
การติดตามประเมิน ยังไม่มี
รูปแบบการติดตามที่ชัดเจน    

- ได้รูปแบบ/วิธีการสอนเด็ก
ใส่หน้ากากอนามัย โดยใช้
หนังสือนิทานฮีโร่พันธ์ุใหม่ 
ส วม ใส่ ห น้ ากาก อน ามั ย 
พั ฒ น า โด ย ใช้ ห ลั ก ท า ง
วิช าการ เก่ี ย ว กั บ  Social 
Story เป็นเครื่องมืออย่าง
หน่ึงที่ใช้ในการสอนเรื่องราว
ทางสั งคม  คื อ  ก ารสอน
ทักษะทางสังคมผ่านรูปแบบ
เรื่องราวที่ง่ายๆ โดยใช้การ
รับรู้จากภาพ ท่าเป็นหนังสือ
นิทานภาพและมีประโยค
ก่ากับ รวมทั้งมีรูปแบบการ
ติดตามที่ชัดเจน 
 

- เพิ่มขึ้น 

ประเด็น 2 ด้านผู้ปกครอง 
 

- ร้อยละ 80 
 

- ผู้ปกครองไม่รู้วิธีการสอนใส่
หน้ากากอนามัย ขาดความ
ตระหนัก และความสม่่าเสมอ
ในการสอน 

- ผู้ปกครองสามารถสอนเด็ก
ใส่หน้ากากอนามัยผ่านการ
เล่านิทาน (ติดตามจากคลิป
VDO) 
- ทัศนคติของผู้ปกครองเด็ก
ด า ว น์ 2-5 ปี  ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการเรื่องการสอนเด็กใส่
หน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งมีความกระตือรือร้น
ใน ก าร ส่ งแ บ บ ป ระ เมิ น
ความสามารถเด็กดาวน์ 2-5 
ปี ที่ เข้าร่วมโครงการเรื่อง
การใส่หน้ากากอนามัย 

- ร้อยละ 100 
(เพิ่มขึ้น) 
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ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา ข้อมูลหลังการแก้ปัญหา เปรียบเทียบ
ผล 

(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/ 
เท่าเดิม) 

ประเด็น 3 ด้านเด็ก - ร้อยละ 80 - ข้อจ่ากัดจากพยาธิสภาพโรค 
เช่น โรคหัวใจ ภูมิแพ้ หรือ
ต่อมอะดรีนอยด์โต ซ่ึงส่งผล
ให้เด็กมีภาวะหายใจล่าบาก 
- เด็กปฏิเสธหน้ากากอนามัย 
เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ ใส่
แล้วรู้สึกอึดอัด 
- มีอาการแพ้หน้ากากอนามัย 
เช่น ผื่นแพ้บริเวณรอบ ๆ ริม
ฝีปากและจมูก 

- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็ก
ดาวน์อายุ  2-5 ปี เข้ าร่วม
โครงการ เน่ืองจากเด็กวัยน้ี
สามารถหน้ากากเองเมื่อรู้สึก
อึดอัด 
-เลื อกผ้ า เย็ บ ห น้ าก าก ที
เหมาะสม 
กับเด็กและไม่เกิดผื่นแพ้ 
-เด็ กสามารถใส่ห น้ ากาก
อน ามั ย ได้ อย่ างน้ อย  15 
นาที คิดเป็นร้อยละ 84.62 
-เด็ กสามารถใส่ห น้ ากาก
อนามัยได้มากกว่า 15 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 53.85 
 
 
 

- ร้อยละ 84.62 
(เพิ่มขึ้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ : ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อการพัฒนางานด้านการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณงาน โดยน่ารูปแบบ/วิธีการสอนเด็กใส่หน้ากากอนามัยไปใช้ในกลุ่มพัฒนาการ 
ระดับ Severe  

2. มีการปรับรูปแบบการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นแบบ Home Program  
ติดตามผลการสอนผ่านทางClip VDO 
11. การติดต่อกับทีมงาน: ระบุช่ือผู้ทีส่ามารถติดต่อได้ ช่ือหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ e-mail 

นางสาวอรวรรณ  ศรวิชชุมาลี หอผู้ป่วยดาวน์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 
70402 E-mail : Oraween_tum@hotmail.com 


